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Turóczi Péter∗ 
 

TISZA-VIRÁG 
Tragédia két felvonásban 

 
„Nem az a kérdés, hogy a mai pillanatban nekünk, akik itt tiszavirág életet élünk e földön, 

rövid hátralevő életünkre mi ad tűrhető egzisztenciát. 
Mi a magyar nemzet számára akarunk dolgozni. 

A magyar nemzet nem kérészegzisztenciára van berendezve, 
a magyar nemzetnek Isten kegyelméből századokon, évezredeken át kell élnie.” 

(Tisza István) 
 

SZEREPLÕK 
Tisza István    – Magyarország miniszterelnöke, ezredes, a Monarchia és a dualizmus meghatározó 

politikusa, főszereplő 
 

ifj. Andrássy Gyula    – Függetlenségpárti politikus, arisztokrata, Tisza politikai ellenfele 
Apponyi Albert    – Mérsékelt függetlenségpárti politikus, Tisza politikai ellenfele 
Berchtold – Külügyminiszter, befolyásolható és bizonytalan 
Burián István    – Tisza barátja, későbbi külügyminiszter 
Csernyák Imre    – A Katona Tanács elnöke, kirúgott százados, felbujtó 
Denise – Tisza unokahúga, törékeny nő, de erős; a háborúban ápolónő 
Ferenc József    – A dualizmust kiépítő Habsburg király 
Herczeg Ferenc    – Tisza és Horthy barátja, író 
Horthy Miklós    – Volt ellentengernagy, elkötelezett monarchista 
Hoyos – Berchtold kabinetfőnöke, követ 
IV. Károly    – Ferenc József utóda a trónon, határozatlan, békepárti fiatal király 
Károlyi Mihály    – Radikális baloldali arisztokrata, későbbi miniszterelnök, Tisza ellenfele 
Kéri Pál    – Károlyi személyi titkára, felbujtó 
Lehár Ferenc    – Zeneszerző, visszahúzódó művész ember, a darab zeneszerzője 
Molnár Ferenc    – Író, harsány bohém, a darab írója 
Nábob – A darab megbízója 
Olga – A Róheim-villa szobalánya 
Pogány József    – Gyilkos, korábbi újságíró, későbbi népbiztos 
Róheimné – A Róheim-villa tulajdonosa, aminek földszintjét Tisza bérelte 
Strürgkhk – Osztrák miniszterelnök 
Tiborcz József – Paraszt, frontkatona 
Tiszáné – Tisza felesége 
Tschirschky – Bécsi német nagykövet, szürke eminenciás 
Újságíró – Tisza állandó beszélgető partnere, radikális demokrata, költő 
Wekerle Sándor    – Többszörös miniszterelnök, optimista politikus 

Valamint miniszterek, katonák, képviselők, tábornokok, barátok rikkancs és komorna. 
                                                 
∗ Folytatásokban leközöljük Turóczi Péter TISZA-VIRÁG c. Tragédiáját. 
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ELSŐ FELVONÁS 

 
Elsõ rész 

 
Elsõ jelenet 
 

Lehár és Horthy áll a Róheim-villa kapujában. 
1919. március 20-a délutánján vagyunk a Hermi-
na úton. 
Esik az eső. Valaki nem messze közeledik. 
 

LEHÁR 
Úgy örülök, hogy összefutottunk kedves barátom, 
ne haragudj, hogy ide rángattalak, de időre kellett 
ideérnem, és nagyon szeretnék beszélgetni veled. 
Mióta is nem találkoztunk? 
 

HORTHY 
Hát, ha ma van 1919. március 20-a, akkor... (va-
karja a fejét, majd elneveti magát) ...akkor bizony 
már jó ideje. Valamikor a kilencvenes években 
beszélgettünk talán utoljára, mikor még tengerész-
karmester voltál Pólában. Emlékszel még hány-
szor átjöttél legénylakásomba? A Kukuskát is ott 
mutattad meg először. De jó volt énekelni, mikor 
te kísértél. Régi szép idők… (sóhajt) Póla is hol 
van már… 
 

LEHÁR 
Hát igen, azok voltak ám a nagy idők! Hallottam 
mi történt a kikötőben, mikor át kellet adnod a 
flottát. Döbbenet. Akkor most egyszerű polgár 
vagy? Hogy kerülsz Pestre? 
 

HORTHY 
Még ma is sírni támad kedvem, ha felidézem! 
Átadni a flottát azoknak a dilettánsoknak. Szé-
gyen. Nincs tisztségem, ha erre gondolsz, csak 
azért jöttem fel Kenderesről, hogy néhány bará-
tommal beszéljek arról, hogy mi lesz Magyaror-
szággal, hogyan kéne a továbbiakról gondolkodni. 
Pontosan miért is vagyunk egyébként itt? 
 

MOLNÁR (időközben ő is odaér a kapuhoz) 
Jó napot uraim! Molnár Ferenc vagyok. Jól sejtem, 
hogy ez a Róheim-villa? 
 

LEHÁR 
Igen, valóban ez az uram. Én Lehár Ferenc va-
gyok, ő pedig a barátom Horthy Miklós. Nagyon 
szeretem a műveit Molnár úr, tényleg őszinte tisz-
telője vagyok. Megkérdezhetem mi járatban van 
erre felé? 

MOLNÁR 
Nos én is csak tisztelettel adózhatok az ön zenei 
munkássága iránt Lehár úr. Egy névtelen levél 
nyomán jöttem ide, mely egy bizonyos feladat el-
végzésére kért, és 20 dollár előleget is tartal-
mazott, melyet további 80 követ a levél ígérete 
szerint, ha eljövök ide és vállalom a megbízatást. 
 

LEHÁR 
Csakugyan? Nos bármily furcsa jómagam is éppen 
emiatt vagyok itt. Mostanában eléggé elinflálódott 
a vagyonom, így a stabil valutában fizető munka 
aranyat ér még számomra is. 
 

HORTHY 
Úgy tűnik a művészet jól fizet manapság. Én nem 
is zavarnék tovább kedves barátom… 
 

LEHÁR    (félbeszakítja) 
Ellenkezőleg, szerintem mind a ketten szívesen 
beszélgetnénk a flotta utolsó parancsnokával, nem 
igaz, Molnár úr. 
 

MOLNÁR (becsenget) 
Nos, örömömre szolgálna. 
 

OLGA 
Parancsoljanak uraim, fáradjanak be! 
 

RÓHEIMNÉ (az ajtóban, illetve az előszobában 
kezdenek beszélgetni) 
Jó napot kívánok uraim! Önök az új földszinti 
bérlők, akiket az ismeretlen levél említett? 
 

MOLNÁR 
Úgy érti, nem Ön küldött nekünk levelet, melyben 
azt kérte, hogy fáradjunk ide? 
 

RÓHEIMNÉ 
Én bizonyosan nem küldtem levelet, sőt én is kap-
tam, mint az imént is említettem. 
 

LEHÁR 
Megtudhatnám mi állt az Önnek küldött levélben 
asszonyom? Tudniillik minket Molnár úrral azzal 
hívtak ide, hogy valamiféle megbízással kapcso-
latban egy titokzatos illetővel megbeszéléseket 
folytassunk. 
 

RÓHEIMNÉ (keresgél, majd egy levelet húz elő) 
Itt is van! Azt írja: Tisztelt Róheimné asszony! 
Azért bátorkodom levelemmel zavarni Önt, mert 
úgy értesültem, hogy az Ön házában az október 
végi sajnálatos események óta bérlőre vár a föld-
szinti házrész. Levelem célja az, hogy élve a lehe-
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tőséggel kibéreljem két hétre az említett ingat-
lanrészt. A borítékban megtalálja a fedezetet erre 
vonatkozólag. Két nap múlva két úr fog megjelen-
ni, akiknek kérem biztosítsa a villa földszintjét a 
mellékelt összeg fejében. Úgy gondolom, hogy az 
összeg az ezzel kapcsolatos összes többi kiadást is 
fedezi majd, kérem biztosítson számukra mindent, 
amire csak szükségük van. Ezen kívül arra is sze-
retném megkérni, hogy a levelemmel együtt érke-
ző csomagot is adja át nekik. Erőfeszítéseit hálá-
san köszönöm. Hódolattal: egy magyar nábob. 
Tessék, itt a csomag, amiről írt ez a bizonyos „ná-
bob.” A földszintet lakhatják, telefon a komódon, 
Olga a szobalány a szolgálatukra áll. (Molnár át-
veszi a csomagot, forgatni, rázogatni kezdi) 
 

LEHÁR 
Nos, ez felettébb érdekes. Nábob. Vajon ki lehet. 
Minden esetre köszönjük asszonyom a szívességét. 
Remélem kiderül, pontosan miről is van szó. 
 

RÓHEIMNÉ 
Igazán nincs mit, ha nem bánják, most visszavo-
nulok. Később találkozunk. (el) 
 

HORTHY 
Viszontlátásra asszonyom. Egyre érdekesebb ez a 
nap, most már kíváncsivá tett ez a magyar nábob. 
Biztos valami Jókai rajongó. Vajon mi lehet a cso-
magban? 
 

MOLNÁR (kibontja a csomagot) 
Ebben bizony százhatvan dollár van, egy köteg pa-
pír, illetve egy újabb levél. Most már engem is ha-
tározottan érdekel ez a történet. (elkezdi felolvasni 
a levelet, a hangja átvált a Nábob hangjára, mely 
szomorúan, de tárgyilagosan szól) Tisztelt Molnár 
és Lehár urak! Elnézést kérek a sok titkolózásért, 
de... 
 

NÁBOB 
...biztosíthatom önöket, hogy erre szükség van. A 
megbízóm úgy rendelkezett, hogy ilyen módon jár-
jak el, az ebből adódó kellemetlenségek miatt 
kérem tekintsenek el a haragtartástól. Az ügy, 
mely miatt most itt vannak, igen szenzitív jellegű. 
 

Bizonyára ismerik a ház szomorú történetét, 
amelyben állnak. Ott gyilkolták meg fél évvel ez-
előtt Tisza István volt magyar miniszterelnököt. 
Nos, a helyválasztás nem véletlen. A megbízatás 
ugyanis, amiért a mellékelt összeget kapják nem 
más, mint egy hiteles politikai portré színre vitele 

Tisza Istvánról, mely a mostani közhangulat és a 
kormány szólamaival szemben a valóságot kívánja 
bemutatni. A század fordulóról, a világháborúról, 
a Károlyi Mihállyal való ellentétéről, és a nemzet 
egyesítésének kísérletéről. Arra kérem Önöket, 
hogy törekedjenek az igazság bemutatására, hi-
szen megbízóm alapelvként rögzítette, hogy a mű 
céljának a nemzeti megbékélés, és az egység meg-
teremtése kell, hogy legyen. 
 

Mivel a történelem nem csak tényekből áll, így a 
feladat második része zenei betétek komponálása 
lenne a mellékelt versekhez, melyek az egyes fel-
villantott epizódokat kísérik érzelmi töltéssel. 
Ezen epizódok kiválasztása természetesen az 
Önök belátására van bízva. Nyugodtan kérjenek 
segítséget más művészektől, vagy információkat 
hiteles forrásoktól, ha erre szükségük van. Ha el-
készültek, a kész művet kérem hagyják majd a 
villában. Köszönöm nagyra becsült türelmüket, 
hogy meghallgattak, és hálás vagyok, hogy két 
ilyen kaliberű művész hajlandó foglalkozni a 
nemzet igazságának bemutatásával. Isten áldja 
Önöket! 
 

MOLNÁR 
...Egy magyar nábob. (hosszú szünetet tart) Nos 
Lehár úr, most már legalább tudjuk, hogy miért 
vagyunk itt. (bemennek a szobába) 
 
Második jelenet 
 

Helyszín a Róheim-villa földszintje, hall. Középen 
egy hosszú, csepp alakú asztal, a két végén két 
karosszék, a háttérben kandalló, és egy elhúzható 
tolóajtó a hátsó helyiségekhez. A szőnyegen egy 
elmosódott vörös folt. A fal mellett székek, szek-
rények, komód, rajta telefon. A csepp alakú asztal 
csúcsa felé egy zongora, nekitámasztva egy gitár. 
 

LEHÁR    (körbesétál a szobában, végighúzza az 
ujját a poros zongorán, leüt pár hangot) 
De miért éppen mi? Én nem ismertem személye-
sen Tisza Istvánt, és őszintén szólva a politika 
sem nagyon érdekelt soha. Én csak a zenében va-
gyok otthon, mondjuk a munka ezen kívül eső ré-
sze úgyis Önre vár Molnár úr! (Lehuppan a zon-
gora felöli karosszékbe) 
 

MOLNÁR (óvatosan leül a karosszékbe az asztal 
másik végén, és szedegeti ki a csomag tartalmát 
az asztalra, majd a levélbe mélyed) 
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Nem tegeződhetnénk Lehár uram? Ha már ilyen 
munkakapcsolatba kerültünk egymással, és úgy is 
mindketten művészek vagyunk. Talán az altenger-
nagy úr sem bánja ezt a bizalmaskodást. (Lehár 
vállat von és bólint, majd jelzi, hogy Molnár lökje 
felé a verskupacot, amit tanulmányozni kezd) 
 

HORTHY (a kandallónak támaszkodva áll, a tü-
zet próbálja begyújtani) 
Részemről a megtiszteltetés kedves Ferencek! 
(derültség) De a tréfát félre téve, nem borzasztó, 
ami ezzel a szegény, becsületes magyar emberrel 
történt?! (közben a vörös foltra mered). Itt egy 
vörös folt, a várban meg egy vörös gróf. Valami itt 
nincsen rendjén. Úgy döntöttem segítek nektek a 
munkában barátaim. A találkozóim úgysem lettek 
volna fele ennyire sem izgalmasak. 
 

LEHÁR (fel sem nézve a versekből) 
Ne politizáljunk Miklós. A politika veszélyes. 
Tisza István már történelem, az aktuálpolitika már 
csak viszonyulni tud hozzá. Károlyi úr viszont a 
kormányzó, vagy mi. 
 

HORTHY (ingerülten) 
Az kéne még, hogy Magyarországnak kormányzója 
legyen! Hiszen van királyunk, s egy ekkora orszá-
got egyben tartani csak nagyhatalmi tényezőként 
lehet. Számomra ez világos. A kis országokra jel-
lemző lavírozás a nagyhatalmak erőfitogtatásai kö-
zött a lehető legtávolabb áll hazánk vérmérsék-
letétől, s személyesen az enyémtől is. Károlyi a 
köztársasági elnök, bármit is jelentsen ez egy ki-
rályságban közjogilag. 
 

MOLNÁR (cinikusan) 
Nos, kedves barátom azt hiszem nem kell már so-
káig egyben tartani ezt az „ekkora” országot. Nem 
hallottad még, hogy a derék Vyx alezredes elhozta 
ma a jó köztársasági elnökünknek a béke felté-
teleit? Mínusz kétharmad Magyarország, plusz egy 
csomó jóvátétel. A jövő elkezdődött… 
 

HORTHY (kiabál) 
Gyalázat! Árulás! (a telefonhoz rohan és fojtott 
hangon hosszan egyeztetni kezd) 
 

LEHÁR (színpadiasan nagy mozdulatokkal be-
szél) 
Megmondtam, hogy a politika veszélyes. Szegény 
Miklós még agyvérzést kap a végén. Az én mű-
vészi felfogásom az, hogy megvetem a politikát, 

ugyanannyira nem szolgálok senkit. Tőlem 
jöhetnek, mehetnek rendszerek, én jól akarok él-
ni, és ennek záloga a szabadon lebegő értelmiségi 
lét! Meg aztán amúgy is Bécsben élek. 
 

MOLNÁR 
Magam is úgy hiszem, hogy a művészetnek poli-
tika semlegesnek kell lennie. A népszerűség az 
első, hiszen abból élünk. Aligha hiszem, hogy hol-
nap elfoglalják e házat egy ideológia nevében, 
vagy felforgatják a várost. Nevetséges. Nem túl jó, 
hogy lenyúlják az ország nagy részét, de hát mit 
tud tenni egy magamfajta szófaragó ez ellen? (el-
réved egy pillanatra, majd felocsúdva) Nem kéne 
munkához látnunk Lehár uram? 
 

LEHÁR 
De bizony, hogy kéne. Nagyon érdekes ez a meg-
bízás, bevallom nagy kedvem van hozzá! Csak ez 
a meghűlés ne kínozna így, jól esne egy kis szív-
erősítő. (kiált) Olga kisasszony! 
 

OLGA 
Parancsoljon uram, mivel szolgálhatok? 
 

LEHÁR 
Legyen szíves hozzon nekem egy pohár konyakot, 
és egy Esti hírlapot! Ja és valami cigarettát is. 
Molnár úr, te is kérsz? 
 

MOLNÁR 
Igen, benevezek, és szerintem a mi Miklós bará-
tunkra is ráférne egy ital. Ha szabad megjegyez-
nem, Ön rendkívül bájos, Olga kisasszony. (ráka-
csint) 
 

OLGA (elpirul) 
Máris hozom uraim! 
 

HORTHY (leteszi a telefont nagy erővel és körbe-
körbe kezd járkálni) 
Ez egyszerűen hihetetlen! Ezt a szemérmetlen ar-
cátlanságot! Egy kis alezredes, egy aktatologató! 
Még annyira sem tisztelnek, hogy egy tábornok 
jöjjön! Gyalázat! Valamit tenni kell, de most 
sajnos semmit sem lehet. A barátaim azt mondták 
maradjak itt, mert valami készül, a polgáriak le-
mondása küszöbön van. Most mindenki kivár. 
Legszívesebben puskával mennék ez ellen a gaz-
ember francia ellen! Bárcsak lenne egy erős kezű 
vezetőnk, aki nem hagyja magát. Ez a Károlyi még 
a kardot sem bírja el, hogy mondjak valami ide-
vágót is. Tisza, bár rövidlátó volt megalázó módon 
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kardlapozta meg egy párbaj alkalmával. Azt 
mondják onnan fogva lett Károlyi ősellensége. 
 

MOLNÁR 
Ez az epizód tetszik. Beletehetném a darabba. 
Persze, ha így ábrázolnánk Károlyit alaptalanul az 
erősen szembemenne a megbízó kérésével. Ettől 
függetlenül azért ahhoz is kéne valaki, hogy Tiszát 
hitelesen ábrázoljuk. Jó lenne, ha lenne valaki, 
aki mondjuk ismerte Tiszát, és még írói vénája is 
van. 
 

HORTHY 
Mit szólnál Herczeg Ferenchez? Ő szerkesztette 
Az Újságot, képviselő társa is volt Tiszának, s 
ráadásul drámaíró. Én nagy tisztelője vagyok a 
munkásságának. 
 

MOLNÁR 
Csak hírből ismerem. Nem nagy tehetség, de ez 
most nem is fontos. Ha tényleg tud segíteni, akkor 
felhívom, az ötlet jó. (a telefonhoz sétál és tárcsáz-
ni kezd, a központtól kéri Herczeget. Közben ki-
szól oldalt) Te boldogulsz Lehár uram? 
(közben Olga bejön és leteszi a kért dolgokat az 
asztalra. Molnár végig követi a mozgását a sze-
mével. Horthynak sikerül begyújtani a tüzet) 
 

LEHÁR 
Tetszik az ötlet a párbajról. Találtam is egy verset, 
ami illene ide. Meglátjuk mire megyek vele. (átül 
a zongorához, rágyújt, nagyot húz a konyakból, 
majd a zongora tetejére teszi. Motyogva és akkor-
dokat próbálgatva munkához lát.) 
 

MOLNÁR (leteszi a telefont és rágyújt) 
Na, úgy tűnik sikerült. Herczeg polgártársat ér-
dekli a dolog. Azt mondja mindent tud Tiszáról, 
amit tudni lehet. Hát ezt majd meglátjuk. Min-
denesetre, hogy képviseltetve legyen a másik fél 
is, én majd védem a vörös grófot, hogy korrektek 
legyünk, félek Herczeg mester csöppet elfogult 
lesz, legalábbis szavaiból ezt szűrtem le. Csinos 
lány ez az Olga nem? (fejével az ajtó felé biccent) 
 

HORTHY (megvetően) 
Úgy látom nem lesz megerőltető Károlyit védened. 
Alkohol, nők, dohány, szerencsejáték. A laza er-
kölcsök királya, és ő papol nekünk. Jobb lenne, 
ha te is inkább a munkára koncentrálnál! 
 

MOLNÁR (gúnyosan) 
Csigalom parancsnok, ez nem a flotta! Nem vetem  

meg az életet, ha úgy tetszik ebből a szempontból 
mindenképpen Károlyival értek egyet, és nem a 
puritán Tiszával. Lesznek itt elegen, akik mellé 
állnak majd. Én meg legalább önigazolást nyerek! 
 

HORTHY(kicsit sértődötten) 
Ahogy tetszik, tollforgató. Ha a kardod olyan éles 
lenne, mint a nyelved, és úgy forgatnád, mint a 
szavakat, talán a háborút is megnyertük volna. De 
hát valakinek haditudósítónak is kell lennie. 
 

LEHÁR (egy pillanatra felnézve) 
Elég lesz urak, sok a dolgunk. Hagyjuk a vitát 
más napra. Jön az ihlet, csendet szeretnék, kap-
játok el a lába szárát ti is, és dolgozzunk, amíg e 
kegyelmi állapot tart! 

 
Harmadik jelenet 
 

Lehár zongorakíséret mellett elkezdi énekelni a 
verset. A harmadik versszak után bejön egy jegy-
zetfüzetes újságíró, és a negyedik versszaktól ő 
énekel tovább, miközben a színpadot átrendezik 
az Országgyűlés üléstermévé. 
 

Rohanunk a forradalomba 
 

Utólszor raktak katonákat, 
Pandúrt s vérebeket nyakunkba: 

Végig-kacag vidám testünkön 
Győzedelmes tervünk: a Munka. 

Mi megmunkáltuk, hajh, jól a lelkek, 
Rabságok, sebek, búk és keservek 
Izzadtságos, rossz, magyar földjét 

S ha most támadunk, le nem vernek. 
 

A csúf Halált itt vetették el 
Soha-soha ki-nem-kelésre 
És ma mégis a Duna-tájon 
Legbujább a harag vetése 

S itt liheg a Halál virradatban, 
Mint szabadulás hite a rabban, 

Ez a legkülömb élet-sejtő 
Ma nálunk jár-kél legvigabban. 

 

Néztek bármerre, sorsot láttok 
És isteni robbantó kedvet, 
Élettel-kináltak aggódnak 

S buta haldoklók lelkesednek: 
Nép készül az ó selejtes bűnre 
S mielőtt a régi mód letünne, 
Már összefogva az új itt áll 
Glóriásan és fölkészülve. 
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Minden a Sorsé, szeressétek, 
Őt is, a vad, geszti bolondot, 
A gyujtogató, csóvás embert, 

Úrnak, magyarnak egyként rongyot. 
Mert ő is az Idők kiküldöttje 

S gyujtogat, hogy hadd hamvadjon össze 
Hunnia úri trágyadombja, 

Ez a világnak nem közösse. 
 

Bécs, babona, gróf-gőg, irigység, 
Keletiség, zsandár, alázat, 
Egy Isten se tudná lefogni 
Ereinkben ma már a lázat. 

Ma még tán egymást összetévesztjük, 
Holnap egy leszünk, észre se vesszük. 

Ölés s tisztítás vágya gyúlt itt, 
Tegyünk a tűzre, ébresztgessük. 

 

Hallgassátok az esték zümjét 
S friss sóhaját a reggeleknek: 

Budapestnek futós uccáin 
S falvak csöndjén dühök remegnek. 
Süpped a föld, ha súlyosat hágunk, 
Olyat látunk, amit sohse láttunk: 

Oldódik a nyári melegben 
Fagyos, keserves, magyar átkunk. 

 

Eljött hát végre a pusztánkba 
Isten szent küldöttje: a Sátán. 
Szüzek voltunk a forradalmak 
Magas, piros, hős nászi-ágyán. 
De bőrünk alól kisüt lobogva 

Már vérünk, e bús, mindeddig lomha. 
Csönd van, mintha nem is rezzennénk 

S rohanunk a forradalomba. 
 

1912. június 4-én járunk, a pulpituson Tisza elnö-
köl, az ellenzékiek igyekeznek élni az obstruk-
cióval.  
Borzasztó hangzavar bontakozik ki, kereplők, do-
bok, sípok. Az újságíró a karzatra ül. 
 

TISZA (fásultan mondja a mellette ülő jegyzőnek) 
A parlament, mint az üres malom, csak zakatol, de 
nem őröl. Túl rég óta van ez már így… 
(emelt hangon) Elég legyen! Ez tűrhetetlen uraim! 
Az Országgyűlés méltóságát veszélyeztetik állatias 
viselkedésükkel. Tán azt kívánják, hogy Európa, s 
az egész nyugati világ Magyarország nevének hal-
latán húzza mosolyra a száját?! Mikor e pulpitust 
elfoglaltam megfogadtam, hogy letöröm az obs-
trukciót, s a rendet visszaállítom, mert fontos dol-

gokról kell döntenünk e fontos időkben, s nem 
méltatlan játékokkal húznunk az időt, mint holmi 
gyerekek. Önök kényszerítenek rá, hogy éljek 
tisztségem kivételes jogaival… A többség akaratát 
érvényesíteni kell… 
 

ANDRÁSSY (kereplőt pörgetve) 
Az Ön cselekedetei ízléstelenek! Ön cirkusszá 
alacsonyítja a parlamentet! 
 

TISZA (int az ajtóban megjelenő rendőröknek, 
hogy kezdjenek intézkedni) 
Vajon az ülésteremben sípot fújva és dobot verve 
megjelenni, vagy egy tisztes gyülekezetet az efféle 
jelenetektől megóvni jelent cirkuszi magatartást? 
Ne válaszoljon, csak költői kérdés volt. Az obs-
trukció hasonlatos egy krónikus szervi bajhoz, 
melyet, mint olyant csak operációval lehet eltávo-
lítani. A Jóisten kegyelméből az én szívemben na-
gyon kevés gyűlölet, és nagyon sok szeretet szá-
mára van elég hely. Ezért döntésemre csakis a 
közügy szolgálata, s lelkem igaz felindulása volt 
hatással. Nem nyitom meg addig az ülést, amíg ez 
a cirkusz itt tart… 
 

KÁROLYI (fuldokolva a dühtől) 
Gyalázat amit csinál házelnök úr! Ez a leg-
messzebb menőkig házszabályellenes, és autoriter 
viselkedés, ami megengedhetetlen. Nem vagyok 
ahhoz szokva, hogy rendőrök inzultáljanak gróf úr! 
(az odaérő rendőrnek) Vegye le rólam a mocskos 
kezét! Gyalázat! Hová lett Magyarországról a szó-
lásszabadság? (kapálózik, hadakozik a rend-
őrökkel) 
 

TISZA (fáradtan lekönyökölve) 
A szólásszabadságot azok veszélyeztetik, akik e 
joggal visszaélnek urak! Ha az urak az obstrukció 
fegyveréhez nyúlnak, csak két dolog között vá-
laszthat a többség. Vagy megalkothatja a rend-
szabályokat, amelyek a parlament működését a 
képviselő urak bármely ellenszegülése dacára biz-
tosítják, vagy hagyja elzülleni, csődbe jutni a ma-
gyar parlamentet. 
 

ANDRÁSSY (a padokon ugrálva) 
Az ellenzék is a parlament része! A nélkülünk 
megszavazott intézkedések sárba tiporják a parla-
mentarizmust, így nem is tartjuk magunkra nézve 
kötelező erejűnek azokat! Ezzel nem ér el semmit 
Tisza gróf! 
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TISZA 
Parlamenti szokások által szentesített eszköznek 
az obstrukciót sem itt, sem sehol a világon nem 
tartják. A házszabályoknak a hatékony törvényal-
kotási munkát kell garantálniuk, céljukat vesz-
tenék, ha annak megbénítására, s a parlament te-
hetetlenségre kárhoztatására használnák fel azo-
kat. Talán azt akarja, hogy az egész világ haldokló 
oroszlánt lásson a magyar nemzetben?! 
 

ELLENZÉK (sokakat már lökdösnek kifelé a ren-
dőrök) 
Alávaló! Hitvány gazember! Közönséges kapca-
betyár! Becstelen! Bitang gazember! 
 

JUSTH (vérvörös fejjel) 
Ön a legnagyobb katasztrófa Tisza gróf, ami a ma-
gyarsággal valaha történt! A török, a tatár mind 
csak jó szándékú építő munkás, ahhoz képest, 
amit Ön művelt a hazával! Kossuth Lajos forog a 
sírjában uram, remélem nem sokára Ön is hason-
lóan tesz majd, s akkor talán Magyarország még 
megmenekül! 
 

APPONYI (megvetően) 
Ez nem parlament többé, hanem kocsma! Azzá al-
jasította Ön! (int a rendőrnek, és kalapját felvéve 
magától kisétál méltóságteljesen) 
 

KÁROLYI (sírva fakadva a tehetetlen dühtől, át-
kozódva, egy rendőr karjában kapálózva) 
Bármi is fog történni ebben az országban, én átgá-
zolok magán Tisza gróf! Összezúzom Önt és a 
pártját, fényes bosszút veszek, s akkor bánni fogja 
majd, hogy Károlyi Mihályt kidobatta, s sárba ti-
porta a szabadságjogokat! Emlékezzen erre a nap-
ra Tisza gróf! Gondoljon majd rám az utolsó pilla-
natokban! 
 

TISZA (szánakozó fél mosollyal, szórakozottan a 
csengővel játszva) 
Justh a vörös ökör! Milyen szép példány! De az 
ökrök nem valók politikusnak uram, s állam-
férfiak sem lesznek soha! (Károlyihoz fordulva, 
atyáskodóan) Nem kell olyan komolyan venni ezt 
Mihály, majd ha tudnak kulturáltan viselkedni, 
természetesen azonnal visszajöhetnek az urak. A 
többség akarata azonban szent! Ezt nem árt meg-
tanulnia, ha ezen a pályán akar maradni! Ré-
szemről ebben nincs semmi személyes érzelem! 
(ültében kiegyenesedve, kicsit elrévedve) Önök 
azt mondják, nekem rögeszmém a házszabály-

reform, és csodaszert látok benne. Ó, nem! A ház-
szabályreform önmagában véve semmi, annak egy 
egységes nemzeti politika egész rendszerével kell 
kiegészítődnie, hogy eredményes legyen. De igen-
is állítom, hogy a házszabályreform mellőzhetetlen 
előfeltétele egy egészséges nemzeti politikának! 
Hát ez az, aminek a szellemében cselekszem. El 
fog jönni az idő, amidőn keserves tapasztalatok 
árán fogja a nemzet nagy többsége megtanulni, 
hogy nekünk volt ebben a kérdésben igazunk… 
 

(végre minden ellenzékit kivisznek a rendőrök, a 
kormánytöbbség bejön az ülésterembe, rendezi so-
rait. Tisza megigazítja szemüvegét, és hivatalos 
hangvételre vált.) 
 

Tisztelt képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) A mai, 
1912. június 4-i ülés megnyitását ismét sajnálatos 
incidensek késleltették, amelyekre vonatkozólag 
rövid jelentést kell tennem a háznak. (Halljuk! 
Halljuk!) Mint azt láthatjuk, egy ellenzéki képvi-
selő úrnak sem sikerült a normalitás keretein 
belül maradnia, és úgyszintén az ülésteremben... 
 

KOVÁCS GYULA    (felindultan) 
Van még itt egy ellenzéki képviselő! (az újságírók 
karzatáról az ülésterembe ugrik, s többször rálő 
Tiszára, ám nem találja el. Megpróbál magával is 
végezni ennek láttán, de ez sem sikerül. Általános 
zűrzavar, sok kormánypárti ráveti magát, ütni-
rúgni kezdik, illetve az újságírók páholyát is 
többen megrohanják) 
 

KORMÁNYPÁRTIAK (élénk felkiáltások) 
Éljen Tisza! (Hosszas éljenzés és taps.) 
 

ÚJSÁGÍRÓ (felháborodottan) 
Na de képviselő urak! Már nem csak a szólás-, de 
a sajtószabadság sem szent?! Fékezzék az indu-
lataikat fiúk, ez nem a birkózó edzés! (gyakorlott 
mozdulatokkal üt le többeket is, élvezi kicsit azért 
a helyzetet. Egy ütés mégis eltalálja, s többen is 
belerúgnak a földön.) 
 

TISZA (nyugtatóan, de emelt hangon) 
Urak! Urak! Urak! A most lefolyt eset egy sze-
rencsétlen őrültnek cselekedete volt, aki kivonta 
magát az igazságszolgáltatás keze alól. (Úgy van! 
Úgy van!) Azt hiszem, az ő eljárása és sorsa felett 
azzal a részvéttel térhetünk napirendre, amivel 
minden őrült embernek szomorú viselkedése fe-
lett. Kérem ne süllyedjünk le erre a szintre, őriz-



ÚJ MAGYAR DRÁMA 

 74 

zük meg a nyugalmunkat! Elnézést kérek az új-
ságíró uraktól. Ezt a szerencsétlent vigyék ki in-
nen, (rámutat a véresre vert Kovácsra), és gondos-
kodjanak, hogy soha többé ne tehesse be ide a lá-
bát, és zavarja meg a törvényalkotó munkát. Kö-
szönöm! (rendőrök kiviszik az eszméletlen Ková-
csot, a viszonyok rendeződnek.) 
 

KORMÁNYPÁRTIAK (élénk helyeslés, és felki-
áltások) 
Éljen Tisza! Éljen a parlamentarizmus meg-
mentője! 
 

TISZA (hivatalosan, szónokolva) 
Tisztelt Ház! Felveszem előterjesztésem fonalát. A 
mai ülés megnyitását újból sajnálatos incidensek 
zavarták meg. A rendteremtés módjával kapcsolat-
ban rövid magyarázatot szeretnék adni dönté-
seimre. (Zaj. Halljuk! Halljuk!) 
 

Széles e világon már beállt minden parlamentben 
az a szomorú kényszerhelyzet, hogy egyes renitens 
tagokkal szemben karhatalmat kellett alkalmazni. 
Kérdem én: Beszél-e valaki a parlamentarizmus 
klasszikus hazájában, Angliában, vagy Franciaor-
szágban, Németországban arról, hogy szennyfolt 
és szégyen érte az angol vagy francia vagy porosz 
képviselőházat és az illető nemzetek parlamen-
tarizmusát azért, mert egyes, a parlament méltósá-
gát sértő magaviseletet tanúsító képviselőket 
rendőri karhatalommal kellett eltávolítani? (Igaz! 
Úgy van!) 
 

Azt hiszem, minden egészséges érzékkel bíró 
nemzet közvéleménye csak azt állíthatja, hogy az 
a fegyveres erő, amelyet maga a parlament ille-
tékes vezetése hoz be azért, hogy rendet csináljon 
a parlamentben, az nem csorbát ejt a parlamen-
tarizmuson, (Igaz! Úgy van!) hanem ellenkezőleg: 
akkor érhetné kiköszörülhetetlen csorba a parla-
mentet, ha a parlament a maga renitens tagjaival 
szemben a saját rendjét fenntartani nem tudná. 
(Igaz! Úgy van! Élénk helyeslés.) 
 

Azt tudom mondani tehát, hogy amint e szék el-
foglalása előtt és után is minden e házban tett cse-
lekvésemben, most is az a vezérszempont vezetett, 
hogy a magyar nemzet becsületét, és nagyságát ki-
fejezésre juttató képviselőház tekintélyét, méltósá-
gát, súlyát és hatalmát emeljem. Abban a nyugodt 
meggyőződésben vagyok, hogy mindaz, amit tet-
tem, ezt a célt fogja szolgálni. (A képviselők fel- 

állnak. Hosszantartó zajos éljenzés és taps.) 
 

Most pedig folytassuk ülésünket az első napirendi 
ponttal, a házszabályreform vitájával, majd pedig 
a véderő törvény végszavazásával! 
 

Elkezdődnek a felszólalások, Tisza átadja az ülés 
vezetését, és elhagyja az üléstermet 
 
Negyedik jelenet 
 

A helyszín a parlament folyosója. Az újságíró ki-
megy Tisza után, akit az ablak mellett szivarozva 
talál. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (cigarettát illeszt a szájába) 
Elnézést gróf úr, tudna esetleg tüzet adni? A ve-
rekedés közben odalett a gyufás dobozom is, egy 
fogammal egyetemben. 
 

TISZA (végigméri az újságírót, majd átnyújt egy 
doboz gyufát) 
Sajnálom a történteket uram. Higgye el, magam is 
mélységesen meglepődtem a parlamenti színvonal 
e kétségbeejtően mélyre való lesüllyedésén. Pedig 
én láttam már egy-két dolgot életemben. Elég ha 
csak az 1904 decemberi eseményekre gondol… 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
Akkor az üléstermet verték szét az ellenzékiek, 
most meg az újságírókat a kormánypártiak. Kor-
rekt. A fogamért cserébe lenne kedve válaszolni 
néhány kérdésre? Tudja a pénzből, amit egy ilyen 
interjú áráért kapnék a lapomnál akár még arany-
ból is csináltathatok egy új fogat magamnak. 
 

TISZA 
Én az előbb mindent elmondtam ezzel az esettel 
kapcsolatban, amit el akartam. Talán nem hallott 
az imént? 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
De, hallottam a gróf urat. A kérdéseim nem kizá-
rólag a mai incidensre korlátozódnának. 
 

TISZA 
Szívesen beszélgetek Önnel, amíg a szivarom ég, 
de lapinterjút nem kívánok adni. A fogfájását így 
nem áll módomban enyhíteni, de a kíváncsiságát 
talán igen. 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
Nos, úgy is jó. Egyébként mi már találkoztunk, 
éppen az előbb említett évben. Audiencián voltam 
Önnél tanulmányaimhoz ösztöndíjat remélve. 
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TISZA (nagyot szív a szivarból, majd a füst kifú-
jásával mondja) 
Bizonyára úgy volt Uram. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (kicsit habogva, sértetten) 
Nem számít. Mit gondol elmaradott ma Magyar-
ország a nyugattal szemben? Mit gondol a kultu-
rális életről? 
 

TISZA (kioktatóan) 
Nézze, a magyar nemzet sorsát az biztosította egy 
viszontagságos évezreden át, hogy szerves kapcso-
latban tudott maradni a nyugattal. Elsajátította a 
nyugati kultúra összes vívmányait, de annak csak 
egészséges hajtásait ültette át a nemzeti élet tala-
jába. Mindezt pedig úgy tette, hogy nemzeti egyé-
niségének, speciális viszonyainak, érdekeinek és 
felfogásának megfelelően alakította azt át. El kell 
választanunk a búzát a konkolytól. A hagyomány 
és a haladás nem ellentétei, hanem kiegészítői 
egymásnak. 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
A nemzet nagy része nem értene egyet ebben Ön-
nel. Mit üzen nekik, a progresszíveknek, a kávé-
házak világának, ahol a Nyugat című folyóirat a 
műveltség fokmérője, és ahol úgy gondolják, hogy 
Magyarország „nagy sivatag”, „elvadult táj”, eset-
leg „magyar ugar”? 
 

TISZA (mélységes megvetéssel, és dühvel) 
A Nyugat, és írói levéltetűk a magyar kultúra pál-
mafáján. Ez az orgánum a legveszélyesebb deka-
dencia, a hazafiatlanság és a morális hanyatlás 
együttesének szimbóluma. A Nyugat a pöffesz-
kedő jöttmentek üres feltűnéshajhászása, amely 
joggal számít a félművelt tömeg ízléstelenségére, 
akiket Ön a kávéházak népének nevezett. Hála a 
Nyugatnak, szinte drótnélküli távírón érkezik hoz-
zánk a hanyatló latin kultúra minden beteges 
tünete. Bölcsészeink, szociológusaink, költőink és 
piktoraink őrjöngő dervistáncban reprodukálják 
előttünk a súlyosan beteg francia lélek minden 
kórtünetét. Mi azonban, akik e beteg irányzatok 
elleni küzdelmünkben az élet, a szabadság, a 
munka mellett emeljük fel szavunkat, bizonyára 
nem a sötétség a reakció elmaradt lovagjai va-
gyunk, ahogy Magyarország sem „elvadult táj”, 
vagy „magyar ugar”. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (kajánul mosolyogva) 
Bizonyára így van Uram. De ha már a szabadság  

és a munka mellett emelik fel a szavukat, és az 
egész nemzet érdekében cselekszenek, miért nem 
hagyják, hogy a nemzet nagyobb része is megkap-
hassa a választójogot? Most akkor egy a nemzet, 
vagy nem? 
 

TISZA (meggyőződésesen) 
Ez az önmagát szabadgondolkodásnak álcázó mo-
dern magatartás, melyet szemmel láthatólag Ön is 
űz, kizárólag a materiális létharc sivár ösztönére 
koncentrál, mintha a hazafiság ösztönének bármi 
köze is lenne az éhes gyomorhoz. Maguk „sza-
badgondolkodók” a félműveltek türelmetlensé-
gével hurrognak le minden sajátjuktól eltérő véle-
ményt. Az egyén morális kötelessége az, hogy 
saját boldogulását csakis a nemzet nagyságán és 
boldogulásán keresztül keresse. A választójog nem 
jutalom, hanem állami megbízatás, az állam által 
az egyénre ruházott közjogi kötelesség, közjogi hi-
vatás, amellyel való felruházásnál az állami köz-
érdek szempontja a döntő. Az egyénnek alá kell 
rendelnie magát a nemzet érdekeinek. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (értetlenül, dühösen) 
 

Akkor mi az Ön megoldása gróf úr? Azt hittem 
Ön, mint liberális, mint szabadelvű a demokra-
tizálást tűzte ki célul? A társadalmi ellentétek las-
san szétvetik az országot! 
 

TISZA (békülékenyebben) 
 

Igazi nemzeti élet és erő, valódi viruló gazdasági 
és szellemi kultúra csak ott lehet, ahol a társada-
lomnak különböző tényezői, ha elválasztja is őket 
egyszer-másszor a gazdasági érdekeik közti kü-
lönbség, ezeket le tudják győzni, ki tudják egyen-
líteni, és fel tudnak olvadni egy, a nemzet nagy 
céljai szolgálatában álló társadalom kebelén. A 
kis magyar nemzetnek ez az egyetlen lehetősége a 
fennmaradásra. Tehát a cél valóban az általános 
választójog, de a népet rá kell nevelni, hogy e 
joggal kellő kötelezettségérzet mellett élhessen. 
Fokozatosan kell bevenni a politikai jogok sáncai-
ba azokat, akikre az állami élet nagy érdekeinek 
gondozása aggály nélkül rábízható. Akik az 
azonnali teljes és általános választójogot propagál-
ják, azok saját demagóg érdekeik megvalósulását 
látják ebben, amely csak zsarnoki uralomhoz ve-
zethet. 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
Elfogadom az érvelését, de messzemenően nem  
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értek egyet vele. Abban igaza van, hogy a nemzeti 
megbékélésnek ideje lenne, különben végleg ket-
tészakad a közélet. Egy utolsó kérdést engedjen 
még meg gróf úr. Károlyi gróffal milyen a kap-
csolata? Mit gondol fognak beszélgetni valaha 
még, vagy antagonisztikussá vált az ellentét? 
 

TISZA 
Nekem semmi bajom nincs Károlyi gróffal. A vi-
selkedését kritikán alulinak tartom, de mint em-
bert nem gyűlölöm. Szívesen beszélgetek vele 
bármikor, erre holnap délután talán alkalmam is 
lesz a Kaszinóban. Ne haragudjon, indulnom kell. 
Viszlát! (el.) 
 

ÚJSÁGÍRÓ (utána kiált mosolyogva) 
Köszönöm az interjút a Nyugat írói és olvasói 
nevében! 
 

(maga elé motyogva, a jegyzetfüzetét nézegetve) 
 

A házelnök úr intellektuális képességei kultúr-
társadalmakban még egy átlagos hivatalnok nívó-
ját is alig-alig érnék el. Micsoda nap. Ebből jó 
vezércikk lesz. Interjúként használhatatlan a sok 
ömlengő frázis miatt. Egy biztos, június 4-e, 
amikor ez az egész elkezdődött szomorú nap lesz a 
magyar történelemben. 

 
Ötödik jelenet 
 

A helyszín a Kaszinó, ahová Tisza éppen megér-
kezik a következő nap délutánján. A Kaszinó egy 
előszobából, egy szalonból és egy vívóteremből 
áll. A szalonban pamlagok, asztalok, újságok, szi-
varfüst, kisebb bár. A vívóteremben pást, esz-
közök. Az előszobában egy komornyik. Az utcáról 
beszűrődik egy rikkancs hangja, aki a Nyugatot 
árulja a Tiszáról szóló vezércikkből idézve. Mi-
közben Tisza a kabátját és a kalapját veszi le az 
előszobában, a rikkancs hangja hallatszik. 
 

RIKKANCS 
Tisza István a demokrácia ellensége! Sosem lesz 
választójogunk? Megvert újságírók, lövések és ve-
rekedés a parlamentben! Minden ellenzékit kive-
zettek! Június 4-e gyásznap a magyar történelem-
ben! A Nyugat legújabb száma! Csak három forint, 
tessék-tessék! 
 

TISZA (belép a Kaszinóba, egy csoport beszélgető 
mágnáshoz lép, mindenkivel kezet fog) 
Jó napot uraim! Nem látták Vojnich Sándor bárót? 

Megbeszéltünk egy közös vadászatot a hétvégére, 
de sajnos nem lesz módomban elmenni egyéb te-
endőim miatt. 
 

PALLAVICINI 
Mintha láttam volna, talán a vívó teremben van, 
de nem vagyok benne egészen biztos. 
 

TISZA (sietősen tovább indul) 
Köszönöm, megyek megnézem! 
 

A szalon vívóteremhez közelebbi oldalán Károlyi 
sétálgat feszülten föl-le, hátrakulcsolt kézzel. 
 

TISZA (futólag kezet nyújtva) 
Szervusz Mihály! Hogy s mint vagy? (Károlyi elsé-
tál mellette hátrakulcsolt kézzel és sértődött arc-
kifejezéssel.) 
Nem hallottad Mihály? Én köszöntöttelek. (fur-
csállva) 
 

KÁROLYI (dacosan) 
Hallottam, de ne nyájaskodjunk egymással. A tör-
téntek után nem akarlak ismerni. 
 

TISZA (hűvösen) 
Nekem így is jó! 
 

Tisza bemegy a vívóterembe, ahol Vojnich Sán-
dorhoz lép, suttogva tárgyal vele, majd Vojnich úr 
elindul kifelé a szalonba, Tisza pedig járkálni és 
bemelegíteni kezd. Eközben kint Károlyi Palla-
vicini Györggyel teszi ugyanezt, s a két segéd a 
szalon közepénél találkozik. 
 

VOJNICH (hivatalos hangon) 
Tisza István képviseletében jöttem, mint a házel-
nök úr párbaj segédje. A gróf azt kéri nevezze meg 
az Ön segédeit Károlyi gróf, valamint a küzdelem 
módját, hogy az Önök közt kialakult konfliktus 
miatt a Tisza grófot ért becsületsértésért párbaj 
keretében lehessen elégtételt venni. Tisza gróf 
megkívánja védeni becsületét, így párbajra hívja 
ki Önt, Károlyi gróf. 
 

Javasoljuk, hogy a vívóterem közelsége miatt 
kardpárbajra kerüljön sor. Milyen fegyvernemek-
kel és feltételekkel vállalja az Ön párbajozója a 
megméretést? 
 

PALLAVICINI 
Jómagam vagyok Károlyi gróf segédje. A helyszínt 
és a kardpárbajt a gróf úr elfogadja. Javasoljuk, 
hogy a párbajt félnehéz lovassági kardokkal, csak 
nyakbandázs alkalmazásával, szúrást megenged-
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ve, a teljes harcképtelenségig vívják meg az ellen-
felek. Hacsak Tisza grófnak rövidlátása okán 
nincs ellenvetése. 
 

VOJNICH 
Tisza gróf beleegyezik a feltételekbe, kérem kö-
vessenek, és tisztázzák a felek mielőbb a konf-
liktust. Vállalom a vezető segéd szerepét. 
 

Tisza és Károlyi felállnak a pást két oldalán, majd 
Vojnich „Rajta” kiáltása után hosszan vívni kez-
denek. Tisza nyugodtan, kimérten megfontoltan 
támad, míg Károlyi dühből, de összeszedetlenül. 
Károlyi hamarabb kimerül, folyamatosan körbe 
hátrál a teremben. Több lapos vágás is éri, Tiszát 
is egy tőle. Végül a karján egy éles vágás éri 
Károlyit, amitől elesik és vérezni kezd. 
 

PALLAVICINI 
Párbajozóm harcképtelenné vált. Kérem a párbaj 
beszüntetését. 
 

VOJNICH 
A párbaj véget ért. A párbajt Tisza István gróf 
nyerte. Kibékülés nem történt. 
 

KÁROLYI (kimerülve, de dühösen a földön 
fekve) 
Én Önt innentől kezdve nem ismerem Tisza gróf! 
Talán a vívásban legyőzött most, de megfogadom, 
hogy a nemzet ügyében nem fog legyőzni, s min-
den eszközzel azon leszek, hogy Önt megsem-
misítsem, mint a demokrácia, a jóérzés, és az 
igazság folyójának útjában álló, utolsó elzáró gá- 

tat. Isten engem úgy segéljen, bosszút állok ezért 
a megaláztatásért, s minden bűnéért, melyet a nép 
ellen, s személyesen ellenem is elkövetett. Mától 
gyűlölöm Önt Tisza gróf, s ellenségemnek tartom! 
 

TISZA (megigazítja szemüvegét és meggyőződés-
sel beszél kardjára támaszkodva) 
Én nem gyűlöllek téged Mihály. Igaz megsértetted 
becsületem, de elégtételt vettem, így csak a kö-
zömbösség az, amit irányodban érzek. Ne az érzel-
meid vezessenek, ha államférfi kívánsz lenni. De 
mégis, ha úgy lesz, ahogy mondod, s a nép, vagy 
éppen Te félreállítasz, ama folyó útjából, amelyről 
beszéltél, hát akkor az az Úr akaratából lesz úgy, s 
nem azért mert te úgy döntenél. Ha pedig így len-
ne, s az egyetlen Isten ilyen sorsot szán nekem, 
arra egy magamfajta hívő kálvinista csak azt 
mondhatja: ennek így kellett történnie. 
Pallavicini közben felsegíti, és kitámogatja Ká-
rolyit, majd a szalonon át kiviszi a Kaszinóból. Ti-
sza visszaveszi a zakóját, és elrévedve kinéz az 
ablakon. Az újságíró egy fenti karzaton megje-
lenik. 
 
Hatodik jelenet 
 

Az újságíró énekelni kezdi a verset, miközben 
végignézi, ahogy Tisza és a többi szereplő kimegy 
a színpadról. A színpadot visszarendezik a 
Róheim-villa halljává. Az utolsó versszakot Lehár 
és az újságíró már együtt éneklik. A dal végez-
tével az újságíró eltűnik. 
 

Turáni átok 
 

„Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, 
Semmiben sem egyezzen ha nem muszáj 

Az akarat, méghozzá soha; 
Még írmagját is nője be a moha 

A kompromisszum képesség sírjának Magyarországon! 
Legyenek egyedülállóak a világon, 

 

De élni ne tudjanak vele, 
S amiatt fájjon minden magyar feje, 

Hogy a másiktól mi választja el, 
S mikor ezen kívül másra már senki nem figyel, 

Belső féreg rágja szét az egész nemzetet, 
Senki ne tudja már megmenteni, sehogyan a helyzetet; 

 

Lassú pusztulás végezzen velük, 
Bukjon alá a mélybe nemzeti karakterük, 
S ezer év múltával sem, olyan ne legyen, 
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Hogy ha egyet közülük nyugaton és keleten 
Is egyként süvegelnek meg s tisztelnek, 
Nevének hallatára ültükből fölkelnek, 

 

S együtt örülnek szülöttük sikerének, 
Hanem üljenek fel százféle mesének, 

S gyűlölje egyik, kit a másik hősként szeret, 
S a másik azt kívánja, hogy az egyik hősét az Isten verje meg! 
Így bukdácsoljanak, hosszan míg végül saját nyakuk szegik, 

Ezt kívánjuk innen Turánból, mi, a szintén magyarok nekik!” 
 

Lehár elfordul a zongorától, a csepp alakú asztal 
körül Molnár, Horthy, és Herczeg Ferenc ülnek. 
Olga éppen kávét szolgál fel. A következő nap, 
1919. március 21-e reggel van. Az asztalon Mol-
nár előtt írógép és körülötte rengeteg összegyűrt 
és szétdobált papír, kinyitott könyvek. Egy hamu-
tálban rengeteg csikk, üres üvegek és poharak az 
asztalon és a zongora tetején. 
 

HERCZEG (élénken, kicsit feddően) 
Na, kedves barátom, örülök, hogy végülis hallgat-
tál rám a parlamentes jelenetnél, szerintem jót 
tett, hogy az eredeti jegyzőkönyveknek megfele-
lően írtuk meg, és nem Károlyista stílusban. A 
párbaj viszont ennél sokkal keményebben folyt le, 
Károlyi pedig ennél sokkal szánalmasabb és 
alávalóbb volt. 
 

MOLNÁR (nagyot sóhajt, belefáradtan. Kortyol 
egyet a kávéjából, fejét a tenyerébe támasztja) 
Veled aztán nem könnyű együtt dolgozni Herczeg 
uram. Nem gondoltam, hogy senkit nem fogok 
tudni idecsábítani a polgáriak közül, jó nagy lehet 
a grimbusz ha ennyire nem ér rá senki. De úgy 
tűnik így egymagamban kevés vagyok hozzá, hogy 
megfékezzem a végtelen lojalitásodat. 
 

HERCZEG (kicsit sértődötten) 
Ugyan már, messzemenőkig megfelelek a kiegyen-
súlyozott tájékoztatás kritériumának. Magától Ti-
szától kaptam díjat ezért, mikor Az Újság szer-
kesztője voltam. Attól, hogy te polgári beállított-
ságú vagy, még nem annak az értékrendnek a 
képviselete a kiegyensúlyozott tájékoztatás. 
 

HORTHY 
Azért amit itt előadtál, az tényleg egy kicsit fá-
rasztó volt már. Még nekem is, pedig egyetértek 
veled a legtöbb dologban. Vajon mi történhet most 
a színfalak mögött? (a telefonhoz sétál és beszélni 
kezd) 

LEHÁR (lelkesen) 
Na milyen lett az első két dal? Annyira élvezem 
ezt a munkát, hogy nem is tudom, hogy fogom ma-
gamat rávenni, hogy újra operetteket írjak. Kár, 
hogy a piacot kell követni, és az ízlés csak má-
sodlagos lehet manapság. 
 

MOLNÁR (rágyújt) 
Valóban, ez most egy kivételes művészi kihívás, 
kevés az olyan megrendelés, aminek missziója 
van, és nem csak a tömegigényeket, vagy a szno-
bizmust igyekszik kielégíteni. Ha Herczeg polgár-
társ nem jön ilyen hamar, és nem akarja átíratni 
velem a fél darabot, talán most én is olyan lelkes 
lennék, mint te Ferenc. 
 

HERCZEG (felháborodva) 
Nem vagyok se neked, se másnak a polgártársa! 
Kikérem magamnak. Egyébként meg, hogyha nem 
vagy kíváncsi a véleményemre minek hívtál ide?! 
Én őszinte tisztelője vagyok Tisza Istvánnak, sőt a 
barátom volt. Megvédem, és meg is fogom védeni 
a becsületét minden esetben, ameddig csak élek. 
 

MOLNÁR 
Jól van, jól van, jól van, nem kell úgy felkapni a 
vizet. Lehár urammal azt beszéltük meg, még az 
érkezésed előtt, hogy a második epizód a világhá-
borúval foglalkozik majd, ott tényleg nagyban szá-
mítunk a segítségedre, hiszen sötétben tapoga-
tózunk. 
 

HORTHY (holtsápadtan leteszi a telefont, és 
színtelen hangon mondja) 
A polgári kormány lemondott. Károlyi még a he-
lyén van, de a szociáldemokraták alakítanak kor-
mányt. A barátaim szerint a kommunisták is sze-
rephez jutnak majd. Az egész város megfeszül 
most és forrong. Az Úr kegyelmezzen nekünk. 
 
Függöny, az első rész vége. 


